ІІ місце у районних змаганнях з баскетболу

І місце у районному конкурсі “Вчитель року” у номінації вчитель німецької мови – Мельник Вікторія Іванівна
І місце у районному конкурсі “Вчитель року” у номінації вчитель фізичної культури – Рудницький Аркадій
Леонідович
ІІ місцем у районному конкурсі “Великі права маленької людини”
І місце у районному конкурсі “Над Подолом пісня лине”

ІІ місце у районному конкурсі “Молодь обирає здоров”я”
ІІ місце у районних змаганнях “Юніор-інтелект”

Гідний виступ у конкурсі патріотичної лірики

ДОСЯГНЕННЯ 2016-2017 Н.Р.
Цей навчальний рік для гімназії став плідним на перемоги у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.
Загалом, у шкільному етапі взяли участь 149 учнів, з яких 77 учнів стали призерами районного етапу, 10 учнів
призерами міського етапу, учениця 8-Г класу Балясіна Ольга посіла ІІІ-є місце на республіканському етапі
олімпіади з географії.
З 27 березня по 31 березня 2017 року Ольга Балясіна брала участь у ІV-му етапі Всеукраїнської олімпіади з
географії, яка проходила в місті Кропивницький (Кіровоград). У ході проведення олімпіади учасники відвідали
краєзнавчий музей, отримали незабутні враження від оглядової екскурсії містом. Зі слів Ольги,
найскладнішим було завдання про природничо-кліматичні умови та етнічний склад островів та півостровів, а
найлегшим – визначення координат крайніх точок України.
Зазначимо, що Ольга – справжній лавроносець, адже у цьому навчальному році учениця стала призером та
переможцем ряду олімпіад, а саме:
– Районний етап – історія (ІІ місце), математика (І місце), географія (І місце), англійська мова (ІІ місце),
зарубіжна література (І місце).
– Міський етап – українська мова (І місце), історія (ІІ місце), географія (І місце), зарубіжна література (ІІІ місце).

РЕЗУЛЬТАТИ УЧАСТІ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ У ПРЕДМЕТНИХ КОНКУРСАХ У 2016-2017 Н.Р.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИСТУПУ УЧНІВ ГІМНАЗІЇ НА ПРЕДМЕТНИХ ОЛІМПІАДАХ 2014-2017 Р.Р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 2014-2017 Р.Р.

Результати науково-практичної загальногімназійної конференції.
29 листопада 2016 р. відбулася науково-практична конференція захисту робіт МАН учнями 8-10 класів
гімназії. Учні презентували свою роботу та відповідали на запитання. На розгляд представлено дев’ять робіт
дослідницького характеру та одна реферативна робота.
Представляли свої роботи такі учні 8-10 класів:
– Колодій Ксенія 10-А кл;
– Сиротюк Софія 10Акл;
– Скуратовська Валерія 10-Б кл:
– Колесник Анастасія 10-Б кл;
– Дибкова Катерина 10-В кл;
– Гльоник Аріна 9-А кл;
– Бишовець Євгенія 9-А кл;
– Урда Олексій 9-А кл;
– Замятін Данило 9-В кл;

– Кобзар Марія 8-Д кл.
Прослухавши та обговоривши роботи учнів журі рекомендували направити на І етап (районний) конкурсу
робіт МАН такі роботи:
– «Полімеразна ланцюгова реакція, як один з основних методів дослідження нуклеїнових кислот» – робота
Дибкової Катерини 10-В кл – керівник Севериненко М.М.
– «Комп’ютерні технології та основні методи іх перекладу» – робота Колодій Ксенії 10-А кл – керівник Буц О.Г.
– «Особливості та складності перекладу реклами з англійської мови на українську» – робота Сиротюк Софії
10-А кл – керівник Буц О.Г.
– «Патріотичні мотиви у повісті Людмили Старицької – Черняхівської «Діамантовий перстень»» – робота
Гльоник Аріни 9-А кл – керівник Савчук Л.О.
– «Застосування математичних закономірностей в задачах з хімії» – робота Бишовець Євгенії 9-А кл –
керівник Булах О.О.
– «Деякі способи швидкого обчислення» – робота Скуратовської Валерії 10-Б кл – керівники Соловйова О.П.,
Булах О.О.
– «Математичні несподіванки та курйози» – робота Колесник Анастасії 10-Б кл – керівники Соловйова О.П.,
Булах О.О.
– «Основи фінансової математики» – робота Кобзар Марії 8-Д кл – керівники Синюк О.О. та Нагорний Б.А.

